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Aan het bestuur van 
Stichting Learn! 
t.a.v. Mevrouw I.E. Vink-van Dam 
De Wrins 4 
8551 RP WOUDSEND 
 
 

 

 
Geacht bestuur,  

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van Stichting Learn! samengesteld en 
brengen wij u bijgaand rapport omtrent onze bevindingen. 

ALGEMEEN 
 
Oprichting Stichting 
Stichting Learn! is op 16 november 2009 opgericht. De statutaire vestigingsplaats is Woudsend . 
 
Activiteiten 
De activiteiten van Stichting Learn! bestaan voornamelijk uit het helpen en stimuleren van mensen 
om een ambacht te leren door mogelijkheden en middelen te verstrekken, zodat zij uiteindelijk in 
hun eigen leefomgeving inkomsten kunnen generen alsmede het stimuleren van  (vak) onderwijs.  

Houten, 25 mei 2020 
 
 
 
 
 
 
 
ing. I. Mulder 
Controller  
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JAARREKENING 2019 
 
 
 
 
 
BALANS PER 31 DECEMBER 2019 VAN STICHTING LEARN!  
(na voorstel resultaatbestemming) 

 
 
 

ACTIVA 31-12-2019  31-12-2018 
 €  € 
    
    
    
    
Liquide middelen 35.666  36.234 
    
    
    
TOTAAL ACTIVA 35.666  36.234 
    
    
    
    
PASSIVA 31-12-2019  31-12-2018 
 €  € 
    
RESERVES EN FONDSEN    
Overige reserves 21.324  21.843 
Bestemmingsfondsen 14.342  14.391 
    
    

    
    

TOTAAL PASSIVA 35.666  36.234 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN STICHTING LEARN!  
 
 

  Werkelijk   Werkelijk 
  2019   2018 
  €   € 
Baten:      
      
Baten van bedrijven  35.077   14.093 
Baten van particulieren  8.735   24.328 
Baten van organisaties / fondsen  49.617   11.084 
      
Som van de baten  93.429   49.505 
      
Lasten      
      
Besteed aan doelstellingen   93.479   56.950 
Wervingskosten  0   78 
Kosten beheer en administratie   326   299 
      
Som van de lasten  93.805   57.327 
      
Saldo voor financiële baten en lasten  -376   -7.822 
      
Saldo financiële baten en lasten   -193   -251 
      
      
Saldo na baten en lasten  -569   -8.073 
    

 
Bestemming saldo van baten en lasten      
Toevoeging/onttrekking aan:      
Overige reserves -519   7.785 
Dotatie bestemmingsfondsen 93.429   28.636 
Onttrekking bestemmingsfondsen -93.479   -44.495 
 -569   -8.073 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATSBEPALING  
 
Algemeen 
 
Activiteiten 
De activiteiten van Stichting Learn! bestaan voornamelijk uit het helpen en stimuleren van mensen 
om een ambacht te leren door mogelijkheden en middelen te verstrekken, zodat zij uiteindelijk in 
hun eigen leefomgeving inkomsten kunnen genereren alsmede het stimuleren van (vak-) onderwijs. 
 
De stichting is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en is ingeschreven in de Kamer 
van Koophandel onder nummer 30274180. 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen 
zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar 
hebben geen aanpassingen plaatsgevonden. 
 
Continuïteitsveronderstelling 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling  
 
Stelsel- en schattingswijzigingen  
Gedurende dit boekjaar hebben zich geen stelsel- of schattingswijzigingen voorgedaan.  
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het voorgaande jaar. 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Algemeen 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en de staat van baten en lasten zijn in de 
jaarrekening genummerd. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Reserves en fondsen 
Overige reserves 
Het bedrag van de overige reserves laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden.  
Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden 
besteed.   
 
Bestemmingsfondsen 
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit 
deel aangemerkt te worden als ‘bestemmingsfonds’. In dit geval heeft niet  het bestuur van de 
stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven. 
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten  
 
Algemeen 
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Baten en lasten 
worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Deze toerekening volgt een 
bestendige gedragslijn. Dit houdt in dat bij de lasten rekening wordt gehouden met de aan een 
periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen dan wel 
betaald. 
 
Baten 
Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen.  
Baten van particulieren bestaan volledig uit giften en donaties.  
 
Lasten 
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 
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TOELICHTING OP DE BALANS VAN STICHTING LEARN!  
 

ACTIVA    
    
 31-12-2019  31-12-2018 
    
    
Liquide middelen    
    

Rabobank 20.666  16.234 
Rabobank Bedrijfstelerekening 15.000  20.000 
    
 35.666  36.234 
    
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de Stichting   
    
    
 2019  2018 
 €  € 
PASSIVA    
    
Overige reserves    
    
Saldo per 1 januari 21.843  14.058 
Bij: saldo baten en lasten boekjaar -519  7.785 
    
 21.324  21.843 

 
 
 

Bestemmingsfondsen    
    
Foodprogram 5.722  6.902 
Makonjemare school 3.154  2.950 
NMWOSP 2.142  250 
Banda Makonjemare School 1.874  1.874 
Scholarships 903  - 
Schooluniformen 497  - 
Makonjemare algemeen 50  2.115 
Schoolboeken Makonjemare -  300 
    
 14.342  14.391 

 
  



 

 9 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN VAN STICHTING LEARN!  
 

Besteed aan doelstellingen 31-12-2019  31-12-2018 
    
Project: Bouw Makonjemare School 62.626  20.650 
Project: Kantoor Lifting the Barriers Kilifi (lokale partner) 14.469  12.455 
Project: Foodprogram Makonjemare 6.801  6.296 
Project: Scholarships  6.598  7.752 
Project: Schoolboeken Makonjemare School 1.115  450 
Project: Schooluniformen Makonjemare 1.003  4.377 
Project: NMWOS 867  4.251 
Project: Banda Makonjemare school -  719 
   - 
    
 93.479  56.950 

 
 

Wervingskosten 31-12-2019  31-12-2018 
    
Drukwerk/promotiemateriaal -  78 
Website en hostingkosten  -   
    
 -  78 

 

Kosten beheer en administratie 31-12-2019  31-12-2018 
    
Contributies  319  292 
Overige kosten beheer en administratie  7  7 
Kosten administratie -  - 
    
 326  299 

 

Financiële baten en lasten 31-12-2019  31-12-2018 
    
Rentelasten 193  251 
    
 193  251 

 

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. (Reis)kosten in Nederland 
en naar de projecten in Kenia worden niet gedeclareerd of –indien aan de orde-  geschonken als gift. 
De stichting heeft geen werknemers in dienst.   
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OVERIGE GEGEVENS 
 
Vaststelling en goedkeuring 
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedkeuring in haar 
vergadering op 25 mei 2020. 
 
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt 
een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.   
 
Statutaire regeling inzake de bestemming van het saldo van baten en lasten 
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is 
opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de 
resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming 
is opgenomen.  
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.  
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BESTUURSVERSLAG 2019 

 
Oprichting Stichting  
10 jaar Learn! Foundation is een feit!  
Stichting Learn! (handelend onder de naam Learn! Foundation) is op 16 november 2009 opgericht. De 
statutaire vestigingsplaats is Woudsend. 
De stichting heeft de ANBI status en is een door het CBF erkend doel.  

       

Activiteiten  
Verbetering van onderwijs in kansarme gebieden, met name in Kilifi regio - Kenia.  Learn! Foundation biedt 
kinderen een kans op goed onderwijs. Door het ondersteunen van onderwijs en aan onderwijs gerelateerde 
projecten geeft Learn! kinderen in Kenia een basis om in de eigen community een beter bestaan op te bouwen. 
Wij verwijzen naar ons beleidsplan op onze website.  

Bestuur  
De samenstelling van het bestuur is als volgt:  
Ingrid Vink-van Dam voorzitter en oprichter 
Geeske Homma – Visser,  penningmeester 
Paul Vink, secretaris 
Marieke van Drogenbroek, algemeen lid 
Folkert van der Wei, algemeen lid 

Governance code  
Learn! Foundation wil een transparant werkende organisatie zijn, die werkt langs de uitgezette lijnen van onze 
doelstelling, namelijk onderwijskansen bieden aan kansarme kinderen. Wij doen dit in Kenia, regio Kilifi, en 
altijd in samenspraak en samenwerking met onze lokale partnerorganisatie Lifting the Barriers. Wij hechten er 
waarde aan dat:  

1) de financiële lijnen kort en helder zijn en dat uitgaven in het projectland onderbouwd en middels de nodige 
documenten zoals rekeningen, offertes, bankafschriften, in de boekhouding wordt opgenomen. 
2) goederen lokaal worden ingekocht 
3) arbeid door lokale arbeidskrachten wordt verricht 
4) kinderen op door ons ondersteunde scholen veilig zijn en geen fysieke straffen ondergaan 
5) de community / ouders van de school bij al onze activiteiten wordt betrokken 
6) leraren de kans krijgen om hun lesvaardigheden te verbeteren door middel van trainingen 
7) er gewerkt gaat worden volgens een nader uit te werken anti corruptie protocol  
 
De Learn! Foundation geeft haar projecten vorm in samenspraak met LIBA, onze partner in Kenia. De 
uitstekende contacten en de uitwerking van projecten ter plaatse door Jacque Kahura van LIBA, en haar 
assistente Frida Muhtoni, zorgen voor een goede continuïteit en monitoring van onze lopende projecten.  
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2019 
Net als in alle voorgaande jaren hebben wij ook in 2019  al onze projecten samen met LIBA vormgegeven. Ook 
zijn wij in februari 2019 wederom met een groep / ambassadeurs naar Kenia gereisd. Zij hebben onze partner 
organisatie aan het werk gezien en kunnen ervaren, waar en hoe wij te werk gaan. Voor iedereen was het een 
onvergetelijke reis.  

In juli 2019 heeft de voorzitter een werkbezoek afgelegd om de lopende zaken en het beleid samen met 
projectpartner te bespreken. Een belangrijk onderdeel was de bouw van de nieuwe Makonjemare school. 
Eveneens zijn er bezoeken gebracht aan de lokale overheden om in samenspraak te komen tot een ook door 
hen goedgekeurd projectplan. 

In oktober 2019 is er wederom een bezoek gebracht aan het bouwproject waarbij het accent lag op het 
beoordelen van de bouwkundige kwaliteit en de nog te bouwen voorzieningen. 
 
Uitgevoerde projecten in 2019 
De Learn! Foundation heeft een terughoudende rol als het gaat om het zelf initiëren van projecten. Wij gaan 
liever uit van de hulpvragen die door de scholen en de community gesteld worden. Hierdoor wordt de 
community maximaal betrokken bij alle projecten. 
 
1) LIBA  
De samenwerking met deze CBO oftewel ‘community based organization’ in Kilifi is zeer belangrijk. We vinden 
dat LIBA ons belangrijkste project is. Zij zijn onze ogen en oren en geven mede vorm aan de invulling van de 
projectaanvragen. Door deze CBO te financieren kunnen zij opereren vanuit een prima werkbare 
kantoorruimte, dragen wij bij in de auto-/reiskosten en ontvangen de beide stafmedewerkers een bescheiden 
salaris. Daarmee is LIBA een organisatie te noemen die de nodige slagkracht heeft en lokale educatieve 
programma’s en projecten kan ondersteunen. Bovendien is de oprichter van LIBA, Jacqueline Jumbe-Kahura 
een gezien persoon in Kilifi en heeft zij een uitstekende staat van dienst. Zij beschikt over enorm veel 
contacten, ook op overheidsniveau.  

2)  Makonjemare Primary School Nieuwbouw   
De lemen school is compleet vervangen door een prachtig stenen gebouw. Wij hebben voor de financiering 
onder andere samengewerkt met de Wilde Ganzen.  

 

Doordat deze organisatie ons projectvoorstel en begroting heeft goedgekeurd kon de fondsenwerving van 
start. Wilde Ganzen verhoogde onze inbreng met 50%, zodat wij van de benodigde aanneemsom 2/3 aan 
fondsen moesten werven. De school heeft 6 nieuwe lokalen gekregen, 3 bestaande lokalen zijn afgebouwd, er 
is een sanitaire voorziening voor jongens en meisjes gemaakt en uiteraard voor de leraren. De bestaande multi 
purpose hall (banda) is afgemaakt, d.w.z. gestukt, geschilderd en voorzien van deuren en traliewerk voor de 
ramen.  
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Ook zijn er regentanks aangeschaft en professioneel aangesloten. In de grote schooltuin is een voorziening 
gerealiseerd voor de opslag van de tuingereedschappen e.d. Er is een professionele keuken gebouwd met 
daarin twee traditionele Jikos (hout gestookte fornuizen). Dit stenen gebouwtje beschikt over een eigen 
opslagruimte en een uitgifte-raam, zodat de kinderen hun warme maaltijd op een hygiënische manier 
aangereikt krijgen. 

            

De samenwerking met Wilde Ganzen en het vertrouwen wat donateurs in die organisatie hebben, heeft een 
positief effect gehad op onze donateurs. Financieel betekent dit dat wij 2/3 deel van het bedrag wat benodigd 
was voor het bouwen van de school, hebben overgemaakt naar Wilde Ganzen. Het resterende 1/3 deel is door 
hen aangevuld. Het totaalbedrag is zonder onze tussenkomst rechtstreeks overgemaakt naar LIBA. Dit is terug 
te lezen in de jaarcijfers. 
 
3) Voedselprogramma 
De leerlingen van de Makonjemare school krijgen drie x per week een warme lunch bestaande uit rijst of ugali 
met bonen en Moringa uit eigen tuin. Het zijn vaak de enige maaltijden die de kinderen krijgen. 

4) Scholarships / studiebeurzen   
Dankzij de studiebeurzen kunnen 15 kinderen hun opleiding op een secondary / highschool continueren. We 
zijn in 2019 ook gestart met het ondersteunen van onze eerste student aan de Pwani Universiteit. Pius Owino is 
op 1 september 2019 gestart met de lerarenopleiding. Daarnaast verricht hij hand- en spandiensten op het 
kantoor van LIBA en kan hij gebruik maken van de kantoorvoorzieningen zoals WiFi en een printer etc. 

5) Moestuin / schooltuin   
De tuin floreert. Er zijn honderden Moringa Oleifera bomen aangeplant, ook wel de ‘wonderboom’ genoemd. 
Alles van deze boom kan gebruikt worden en deze boom is bestand tegen extreme weersinvloeden, zoals 
droogte en hitte. Moringa is een boom waarvan de blaadjes buitengewoon hoge voedingswaarde bevatten.  

     

Het blad kan vermaalt worden tot poeder en over de maaltijd gestrooid worden. In de tuin wordt ook groente 
en mais verbouwd. Er is een tuinman aangesteld wiens werk het is om de grote tuin op orde te houden, te 
zaaien en te oogsten. Hij krijgt een bescheiden salaris voor zijn werkzaamheden en er kan in 2020 gestart 
worden met een praktische opleiding, zodat zijn kennis en vaardigheden op een dusdanig niveau komen dat 
dat de opbrengst van de tuin ten goede komt. 
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6) WISH-project met Vastenactie. Dit programma bood kinderen in het weekend en de schoolvakanties de 
gelegenheid om (bij) te leren, samen te spelen/sporten, computerlessen te krijgen en ook om hun social skills 
te vergroten. 
Dit project is afgerond. Vastenactie Nederland heeft in haar reglement staan dat er na drie jaar ondersteuning 
minimaal een jaar ‘pauze’ moet worden ingelast. Wij hebben dus in 2019 voor het jaar 2020 geen nieuw 
projectvoorstel mogen indienen. Wij zijn voornemens te onderzoeken of wij de Christoffelparochie in Zuid-
West Friesland weer mogen vragen om ondersteuning voor dit project. 

7) Samenwerking met Bisschop Möller Stichting (BMS)  

  

Deze organisatie heeft 32 basisscholen in Friesland in haar organisatie. Wij hebben op grootste wijze 
samengewerkt voor ons Makonjemare nieuwbouwproject. Er zijn posters gedrukt, in de Vastentijd is er 
speciale aandacht geweest op de scholen. Onze voorzitter heeft op een aantal scholen de aftrap mogen geven 
van diverse acties zoals sponsorlopen, kunstmarkten, etc. Uiteindelijk hebben 10 scholen meegewerkt aan de 
totstandkoming van de totaalopbrengst van ruim € 15.000 bestemd voor de nieuwbouw.  

8) Schooluniformen en Scouting Voor de Makonjemare school voorzien wij in de benodigde schooluniformen. 
Deze zijn verplicht, maar de lokale community is zo extreem arm, dat er geen geld is om aan deze verplichting 
te kunnen voldoen. Daarnaast hebben wij een 30-tal scouts aangesteld op deze school. Scouting is zeer 
belangrijk in de Keniaanse gemeenschap. Zij vervullen een belangrijke taak op school als het gaat om het 
bijbrengen van gemeenschapszin, dienstbaarheid, orde, regelmaat en discipline. Stuk voor stuk normen en 
waarden die passen bij de cultuur in deze community. 

Onze ambassadeurs 
Door onze ambassadeurs zijn diverse acties op touw gezet, zoals statiegeldacties en verjaardag geld donaties. 
Twee van onze ambassadeurs hebben georganiseerd dat wij lezingen over ons werk konden houden. Dit is 
gedaan voor de KBO/PCOB en in een groot verzorgingshuis. 
 
Op 20 mei 2019 is er geweldig benefietdiner georganiseerd door twee van onze ambassadeurs. Zij hebben de 
handen op elkaar gekregen om sponsors te vinden die voor deze culinaire benefietavond bereid waren om 
producten te om niet te leveren. Er is ceremoniemeester gevraagd, er is een spontane dienstenveiling 
gehouden en er werden wat spullen geveild. Uiteindelijk heeft deze avond ruim € 13.000 opgebracht. Hieruit 
voortvloeiende zijn er belangrijke contacten gelegd met relaties van deze ambassadeurs die eveneens 
geresulteerd hebben in zeer ruimhartige donaties zoals van het Youth care Fund en de inmiddels opgeheven 
Daphne Foundation.  

Naast de namen die we hier genoemd hebben zijn er talrijke particulieren en organisaties die niet met naam en 
toenaam genoemd willen worden, maar een zeer belangrijke bijdrage leveren aan onze stichting. Er zijn 
eveneens bedrijven die in plaats van relatiegeschenken in de decembermaand, ons doel steunen. Dit heeft 
geresulteerd in een tweetal mooi donaties t.b.v. de financiering van de moestuin, uniformen en ons 
voedselprogramma, maar draagt ook zeker bij aan de bescheiden buffer die wij hebben opgebouwd. Hierdoor 
is het mogelijk om de kosten voor LIBA voor een jaar te overbruggen en hebben wij daarnaast een apart bedrag 
kunnen reserveren in een ‘lief-en-leed-pot’. Uit deze reserve kunnen incidentele hulpvragen gehonoreerd 
worden die (in)direct te maken hebben met onze doelstelling. 
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Social Media  
Wij zijn actief op onze website, Instagram en FaceBook. Dit genereert regelmatig nieuwe donateurs. Wij zijn 
echter wel terughoudender geworden met het noemen van namen en het publiceren van foto’s. Dit alles in het 
kader van de in werking getreden AVG.  

Risico’s en onzekerheden  
De financiële afhankelijkheid van onze partnerorganisatie heeft in ons bestuur extra aandacht gekregen. Wij 
werken nog steeds aan mogelijkheden om lokale fondsenwerving voor elkaar te krijgen. Dit is verre van 
gemakkelijk gebleken en de benodigde contacten komen alsmaar niet op gang. Ook wordt er gebruik gemaakt 
van de contacten van de Change the Game Academy van Wilde Ganzen, maar helaas zonder resultaat.  
Het bestuur is zich ervan bewust dat het een voortdurende en herhalende activiteit is om voldoende fondsen 
te werven om alle lopende kosten van onze stichting te dekken. Dat is gelukt. Een aantal nieuwe bedrijven en 
fondsen hebben gedoneerd aan onze stichting en er zijn particuliere donateurs geworven en mooie initiatieven 
ontstaan, met als doel geld te genereren voor onze stichting.  

Vooruitblik 2020 

• Het bestuur is zeer goed op elkaar ingespeeld en er wordt actief meegedacht over de verfijning en 
focus van onze organisatie. Wij houden elkaar scherp. Zo gaan wij een anti-corruptieprotocol 
opstellen. Wij doen dit samen met Partin, die het eindresultaat van onze samenwerking zal publiceren 
op haar website en op de website van Kleine Goede Doelen.nl 

• Het jaar 2020 zal beginnen met het in februari bezoeken van onze projecten en het officieel openen 
van de nieuwe school. Wij doen dit samen met zeven donateurs.  

• De contacten met Wilde Ganzen inzake de samenwerking zijn een feit. Doel is om in 2020 de 
samenwerking verder vorm te blijven geven. 

• Een van de speerpunten is om het basisonderwijs in Nederland te betrekken bij ons werk in Kenia. 
Gebleken is dat onderwijsinstellingen overspoeld worden door goede doelen organisaties. Het is dus 
belangrijk om onszelf hierin te onderscheiden zodat wij op de radar van de onderwijsinstellingen in 
Nederland blijven, zoals dat in 2019 met BMS (Bisschop Möller Stichting) is gedaan. 

• Kerkgenootschappen zijn belangrijk voor onze stichting. Gebleken is dat vooral mond-tot-mond 
reclame veel zeggingskracht heeft en veel vertrouwen wekt in onze organisatie. Kerken zijn daardoor 
enthousiast geworden en deze tendens zal zich hopelijk in 2020 voortzetten. Het zal nog wel moeite 
kosten om een vervangende donateur te vinden voor het WISH project, dat op jaarbasis € 7.500 kost. 
Dit project wordt in 2019 voor de laatste keer gefinancierd door de Vastenactie Eigen Doel. (einde 3 
jaar)  

• Onze partnerorganisatie zal op 1 april 2020 na het aflopen van een 1-jarig contract, in goed overleg 
afscheid nemen van een van haar medewerksters. Er is geen financiering om dit voort te zetten. Wij 
wensen haar (Ann) alle goeds en heel veel succes! LIBA heeft in 2020 twee betaalde medewerkers. 

Natuurlijk hopen wij altijd meer bedrijven en particulieren aan onze stichting te kunnen verbinden. Maar 2020 
zal vooral in het teken staan van bestendigen van wat we hebben opgebouwd. Ook daar is altijd geld voor 
nodig. Wij zijn gelukkig een financieel gezonde organisatie en hebben de reserves om 2020 financieel te 
overbruggen. Dat wil zeggen: we kunnen onze organisatie in Kenia draaiende houden. Maar uiteraard willen wij 
verder! 
 
Door onze vestiging in Friesland en werkend met een voltallig in Friesland woonachtig bestuur, krijgen wij op 
regionaal niveau steeds meer naamsbekendheid. Het vertellen van ons verhaal, de reizen die de donateurs met 
ons maken, is een goede manier om ons werk voor het voetlicht te brengen en mensen enthousiast te maken. 
De kleinschaligheid en het feit dat wij een om niet werkend bestuur hebben, spreekt potentiële donateurs zeer 
aan.  
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Ten tijde van het schrijven van dit verslag is de wereld in de Covid-19 pandemie terecht gekomen. Een crisis die 
ook ons projectland hard treft. De maatregelen zijn ongeveer hetzelfde als in ons land, met dit verschil dat in 
de community die wij ondersteunen geen werk meer is, er geen geld is voor de verplichte mondkapjes, de 
school helaas gesloten is en mensen inmiddels zwaar ondervoed raken en zullen sterven van de honger als er 
niet wordt ingegrepen.  
Ook in Nederland worden bedrijven en particulieren getroffen door deze pandemie. Dat is extra zuur, omdat 
ook bedrijven die ons substantieel ondersteunen een groot deel van hun bedrijfsvoering zullen moeten 
bijstellen. Welke consequenties dit heeft voor onze fondsenwerving valt nog niet te bezien. Wel ervaren wij zelf 
schroom en terughoudendheid om actief fondsen te werven voor andere - dan de reeds lopende projecten. De 
tijd zal leren hoe hier mee om te gaan.  Dus, wij zullen er alles aan doen om in 2020 vooral te bestendigen wat 
wij hebben bereikt en aanvullend te kunnen helpen, zonder nieuwe grootschalige projecten aan te gaan. Het 
geplande werkbezoek in juli is afgelast. 

Asante sana 
 
Ingrid Vink  
Voorzitter  

Woudsend, mei 2020 

 

 
 
 


